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Editorial

A última edição de 2016

I

niciamos o ano de cara e com uma roupagem nova. Modernizamos o layout do informativo e deixamos ele
mais clean, leve e de fácil leitura. Tudo foi pensado para melhor informar e revelar as suas e as nossas
conquistas e é com sentimento de dever cumprido que encerramos o trimestre. Finalizamos a última edição
de 2016 com vontade e muito gás para começar 2017 ainda melhor e muitas novidades ainda estão por vir.
Algumas destas novidades já foram reveladas na edição de número 106, no qual nosso Presidente destacou a
aquisição de novos terremos no município de Vila Velha e os novos lançamentos do ano e os previstos para o
próximo. Como ele mesmo afirma, não retraímos diante do momento do país. Soubemos avançar e reafirmar a
invejável performance e solidez do Grupo.
Só neste ano, serão 10 empreendimentos entregues e dois novos lançamentos. Saímos na frente para mostrar a
você, nosso cliente, o compromisso e a credibilidade conquistada nesses 27 anos de mercado. Lançamos no
bairro que mais cresce em Vitória, Jardim Camburi, o Ed. Antônio Gonçalves, sucesso de vendas. Agora, com foco
na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente, lançamos, no mês de setembro, o City of Lawton
Residencial na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Além da proximidade real com o mar (primeira quadra), o
edifício vai contar com 17 itens de sustentabilidade, como cisternas de reaproveitamento de água das chuvas,
coleta seletiva e outros.
Além disso, você vai ler e saber como está o andamento das obras dos empreendimentos em construção e o
sucesso da participação do Grupo no 23º Salão do Imóvel, realizado de 15 a 18 de setembro, em Vila Velha.
Boa leitura!

Informe
É com grande sa sfação que o Grupo Proeng disponibiliza, no mês de novembro, aos seus
colaboradores, o 13º salário em sua totalidade. Aproveitamos para informar que estaremos de
recesso a par r do dia 16 de dezembro de 2016 até o dia 1º de janeiro de 2017, retornando com o
expediente normal no 02 de janeiro.

Boas Festas!
Versão Digital
Acesse nosso site e leia esta e as
úl mas edições do Informa vo na versão digital.

www.grupoproeng.com.br/informa vo
Acesso Mobile
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Palavra do Presidente
POLÍTICA E ECONOMIA
Inevitável considerar a fusão da política com a economia. Usando um termo
que os jovens praticam nos dias atuais: eles (política e economia) andam
"juntos e misturados". Se contaminam rápido. Um sente pelo outro. Um espirra e o outro
fica gripado.

É

Pois bem, nossa equação política começa a ter outro desenho. Com o naufrágio de um modelo
PT, novos tempos (e esperanças) começam a brotar. Com toda alta gestão, que esteve no poder
pelos últimos 12 anos, na cadeia (ou a caminho) enterra-se este modelo. Nos trouxe 12 milhões
de desempregados. Supondo cada empregado, em média, provendo uma família de 4 pessoas
(média do IBGE), teremos o espantoso número de quase 50 milhões de brasileiros
atravessando um período de grandes dificuldades.
Com as eleições para os comandos municipais, se confirma a morte do modelo de gestão
ineficaz e corrupta. A economia (andando de braços dados com a política) já começa a dar
também seus primeiros passos de respirar sem auxílio de aparelhos.
O Banco Central já sinaliza uma redução da taxa básica de juros para os próximos meses. Isto
seria excelente para o retorno do crédito. Também sinaliza para a redução da inflação e talvez,
já em 2017, um PIB positivo de 1.2% (estamos 2015 e 2016) com frustrantes PIB negativos de
mais de 3%.
Em resumo, não cairemos mais. Chegamos ao fundo do poço e a massa industrial e de
comércio vai começar a experimentar uma retomada de crescimento.
Com esta retomada (fique certo) há uma natural elevação de preços. Seja para recompor
prejuízos acumulados nestes períodos, seja pela pressão da demanda reprimida (mas não
desaparecida) que permaneceu carente, mas sem atitude, vontade, coragem ou confiança.
Os ativos, notadamente imóveis, certamente terão seus preços reequilibrados e em patamares
mais acima dos que os praticamos hoje. Esta afirmação é certeira. Estamos na base inferior da
curva para experimentar nova fase de crescimento.
Se você entendeu e acredita nestas premissas, tem o momento ótimo para agir.
Reitero que tal leitura se baseia em experiência de 4 décadas de mercado, forte graduação e
estudos neste mercado e visão do já ocorrido, inclusive, em outros mercados notadamente no
norte americano.
Sempre atento às oportunidades!

Lamberto Palombini Neto, M. Sc
Presidente do Grupo Proeng S.A.

Anápolis

Obras do London Hotel e Offices
seguem em ritmo acelerado
Localizado em um dos pontos mais valorizados de
Anápolis, na rua Coronel Batista, paralela à Av. Brasil Sul, o
empreendimento London Hotel e Offices abrange o
serviço de hotelaria, lojas e salas comerciais, seguindo
um conceito Mix-use.
O edifício é o primeiro lançamento do Grupo Proeng S.A
na cidade goiana e sua obra segue em ritmo acelerado,
com mais de 60% do estágio concluído. Toda a estrutura já
está pronta, assim como, paredes, reboco e instalações.
De acordo com o responsável técnico pela obra e Diretor Geral do Grupo
Proeng, Eng. Antônio Gonçalves, com a finalização da estrutura e dos
serviços de alvenaria, todos os trabalhos vão se concentrar nos serviços de
acabamento, tanto interno quanto externo: "Todas as bancadas, soleiras e
peitoris de granito encontram-se na obra e em processo de instalação. Todo
o alumínio da fachada e todos os vidros que serão utilizados na obra já foram adquiridos. O
reboco externo já com previsão de finalização em dezembro. Em novembro, inicia a instalação
do alumínio para execução da pele de vidro e, no próximo ano, a fachada começa a ser revestida
com porcelanato.”
Abaixo, tabela com os equipamentos adquiridos e os materiais presentes na obra:
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Quan dade

Equipamentos e Materiais

Especiﬁcações

03

Elevadores 3300 New Edi on

13 paradas

02

Elevadores 3300 New Edi on

12 paradas

01

Elevadores 3300 New Edi on

3 paradas

910 m²

Vidro

Reﬂe vo prata

1.193 m²

Vidro

Comum prata

Tempervidros Vidros e
Cristais Temperados Ltda

16.200 kg

Alumínio

Pele de vidro e
esquadrias

Perﬁl Alumínio do Brasil SA

261

Bancadas em granito

Branco Itaunas e
Amarelo Atacama

1.041 m

Soleira e Divibox em granito

Branco Itaunas e
Amarelo Atacama

3.928 m²

Cerâmica

Piso e parede

Fornecedores
Elevadores
Atlas Schindler S/A

Cajugram Granitos e
Marmores do Brasil Ltda
Biancogres - LM Comércio Ltda

Eventos

Sucesso de vendas no
23º Salão do Imóvel

C

om preços e condições exclusivas, o Grupo Proeng S.A. levou empreendimentos prontos
para morar, em obras e lançamento para a 23ª edição do Salão do Imóvel, realizado entre
os dias 15 e 18 de setembro no município de Vila Velha.

Foram quatro empreendimentos prontos, três em obras, um lançamento e um edi cio
comercial que resultaram em 16 unidades vendidas durante e após o evento. Somando o VGV, as
vendas veram o resultado de R$ 4.370.332,09.
O Grupo aproveitou o momento para apresentar o mais novo lançamento na cidade, que
chegou com novidades na área da sustentabilidade. O City of Lawton Residencial conta com 17
itens de sustentabilidade e será construído na quadra do mar de Itaparica.
Além dos descontos, foram oferecidas boniﬁcações especiﬁcas para cada empreendimento. Os
clientes poderiam escolher entre varanda gourmet, fechamento de varanda, ar condicionado
split ou armários na cozinha.
Os dados da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo
(Ademi-ES), apontam que houve um aumento de 20% no número de visitantes em relação ao
ano passado, e que os imóveis de dois quartos são os mais procurados. Segundo o presidente da
Ademi-ES, Sandro Carlesso, o bom desempenho do evento está atrelado à sua
mudança para Vila Velha, que detém a maior oferta entre os municípios
da Grande Vitória.
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Entrega

L

Vila Velha ganha mais dois
empreendimentos do Grupo Proeng

ocalizados na Praia de Itaparica, os edi cios Itaparica Sublime e o Top Business,
empreendimentos residencial e comercial, contam com uma vista privilegiada para o mar
em uma região com crescente demanda imobiliária. O ed. Itaparica Sublime possui 78
unidades com 2 dormitórios, sendo uma suíte. A área de lazer, na cobertura, conta com piscina e
deck molhado, deck mirante, solarium, churrasqueira, espaço gourmet, dentre outros espaços.
Já o Top Business, são 182 salas de 27 m² a 408 m² no melhor ponto da Rodovia do Sol. Com
estas, já são 74 obras entregues rigorosamente dentro do prazo.
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Capa

Novo empreendimento na Praia de Itaparica:

City of Lawton Residencial

A

tualmente, a busca pelo equilíbrio entre o
desenvolvimento e a sustentabilidade é uma
realidade na vida dos brasileiros. A
preservação dos recursos naturais e,
principalmente, do meio ambiente, faz parte do dia
a dia de muitas famílias. Algumas ações sustentáveis
como armazenar a água da chuva, economizar
energia e evitar o desperdício, já estão inseridas no
co diano do consumidor consciente.
Com foco nessas ações, o Grupo Proeng lançou o
City of Lawton Residencial, em Vila Velha. O edi cio,
localizado na quadra do mar da Praia de Itaparica,
vai contar com 17 itens de sustentabilidade e
oferecer ao morador e ao condomínio opções para o
consumo consciente.

O empreendimento é o 14º inves mento do Grupo
no município e possui vantagens para quem pensa
no futuro. Nele é possível armazenar a água da
chuva para uso nas áreas comuns do prédio e poupar
energia com as lâmpadas de led e sensores de
presença nos corredores e garagens. Nas unidades,

Perspec va da casa de lixo com as lixeiras de coleta sele va
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as bacias sanitárias terão
caixas com descarga
inteligente. Nas áreas
comuns, torneiras com
fechamento automá co.
O City of Lawton Residencial
será formado por 82
apartamentos de dois ou
três quartos com suíte e
áreas priva vas que
variam entre 59,20 m² a
276,67m². O prédio
possui localização
privilegiada e ﬁca em
uma região com
completa infraestrutura de serviços
e conveniências
como padarias,
f a r m á c i a s ,
shoppings, hospitais,
entre outros.

Na área de lazer, o empreendimento conta com
salão de festas, espaço gourmet, brinquedoteca,
playground, espaço das mães, churrasqueira,
piscina com deck molhado, entre outros.
“O empreendimento é uma ó ma
opção para quem busca
pra cidade e qualidade de
vida. O City of Lawton
p o s s u i l o c a l i za ç ã o
privilegiada: ﬁca na
quadra do mar e
próximo a shoppings e
o comércio local.
Possui unidades de 2 e
3 quartos com vista
p a r a o m a r, l a z e r
completo equipado e
decorado, opção de
varanda gourmet e
preparação para Split,
além do alto padrão de
acabamento e fachada
r e v e s d a ”, a ﬁ r m a
Antônio Gonçalves,
Diretor Geral do Grupo
Proeng S.A.

Perspec va da piscina com deck molhado. Ao fundo, a área da churrasqueira.

Perspec va do Bike Sharing (compar lhamento de bikes entre os condôminos) e
do Fitness Center.

Perspec va dos detalhes da fachada e das opções de varanda gourmet integrada
com a sala no apartamento da coluna 4.

Perspec va da opção de varanda gourmet na coluna 8.
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Shoppings Proeng

Vocalista da Java Roots se
apresenta no Shopping Jardins
Os amantes de reggae,
rock, MPB e da Cultura
Capixaba cur ram a
apresentação do músico
Anderson Ventura, na loja
Foound do Shopping
Jardins. Anderson também
é vo c a l i sta d a b a n d a
capixaba ‘Java Roots’ e se apresentou, com toda sua
vibe, no projeto "ACÚSTICO CAPIXABA" que
acontece uma vez por mês na Loja.
Mês das crianças: Shopping Jardins reúne música,
gostosuras, travessuras e diversão

Para celebrar o dia das crianças, o Shopping Jardins
promoveu com o grupo ‘Amigos do Vinil’, a Feira do
Vinil com discos infan s e adultos. Para os
pequenos, opções dos anos 80 e 90. Para os pais,
clássicos que marcaram época. E para a diversão
ﬁcar ainda mais gostosa, os pequenos montaram
receitas, misturando e experimentando sabores,
com o Chef Luciano Victalas nas “Oﬁcinas
Gourmet“. Além da diversão, solidariedade. O
Shopping recebeu brinquedos para doações em
prol do Centro de Acolhimento e Orientação à
Criança e ao Adolescente (Caoca), de Goiabeiras.

Primavera das Noivas foi sucesso de público
O Shopping Jardins, em
parceria com a assessora e
cerimonialista Rita Mendanha,
realizaram a 1° Primavera das
Noivas com a par cipação de 23
fornecedores de casamento. O
evento contou ainda com
desﬁles de ves dos de noiva, de
roupas de festa e apresentação
de carros an gos.
Funkeira Capixaba Vanessa Ferr recebe fãs no
Shopping Jardins
Quem passou pelo
Shopping Jardins no
dia 1º de outubro
conheceu e conferiu
de perto o carisma da
funkeira capixaba
V a n e s s a F e r r. A
cantora, que também
é coreógrafa e
dançarina, fez um encontro com os fãs do Espírito
Santo em uma tarde de autógrafos na Praça de
Alimentação.

A ONG Pa nhas Carentes promoveu mais uma
campanha de adoção no Shopping Jardins. O obje vo
da ação “Adote Um Amigo” é dar um lar a cães e gatos
abandonados. O evento também incluiu uma
campanha para doação de ração e produtos pet em
geral. A Pa nhas Carentes conta com vários animais,
entre cães e gatos, todos castrados e vermifugados,
com vacinação em dia e cheios de amor para dar, à
espera de uma família.
Conheça: www.facebook.com/pa nhascarentess
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SABE O QUE FALTA PARA
SUA EMPRESA DECOLAR?
O ENDEREÇO CERTO!

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO IMEDIATA
PARA QUEM TEM PRESSA DE CRESCER!
Ÿ Opções de salas a par r de 30m²;
Ÿ Localização consagrada e com forte poder comercial;
Ÿ Próximo à Findes e à Reta da Penha;
Ÿ Próximo a bancos e restaurantes;
Ÿ Total facilidade de mobilidade urbana;
Ÿ Estacionamento Rota vo.

CONDIÇÕES
EXCLUSIVAS
PARA AS ÚLTIMAS
UNIDADES.
NEGOCIAÇÃO
FACILITADA!

Informações:
(27) 3227-5188 - (27) 99231-3930 (Jakeline)
Rua Juiz Alexandre Mar ns de Castro Filho, nº 65 - Santa Lúcia, Vitória/ES.

Qualidade

Qualidade em primeiro lugar: ZERO não
conformidades na auditoria da ISO 9001
No mês de setembro o Grupo Proeng S.A passou pelo processo de auditoria externa de
supervisão e a obra escolhida para avaliação do nosso Sistema de Gestão da Qualidade foi a do
empreendimento Meridional Hotel, Oﬃces e Mall, localizado no município de Cariacica.
Após análise e veriﬁcação dos processos, recebemos aprovação com ZERO Não Conformidades
e, desta forma, fomos recomendados pela SAS Cer ﬁcadora a manter a cer ﬁcação da empresa
nas normas ISO 9001:2008 e no SiAC:2012 PBQP-H nível A.
O obje vo da ISO 9001 é fornecer um conjunto de requisitos que, implementados, darão mais
conﬁança em que a empresa é capaz de fornecer, regularmente, produtos e serviços que
atendem às necessidades e expecta vas de seus clientes e estão em conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis. O SiAC, por sua vez, faz parte do Programa Brasileiro de Produ vidade e
Qualidade no Habitat e estabelece requisitos especíﬁcos ao setor da construção civil como, por
exemplo, o atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Normas
Técnicas para execução das obras. O SGQ do Grupo passa por auditorias, internas e externas,
semestralmente e são realizadas por empresa independente ﬁliada ao INMETRO.
Este resultado evidencia o comprome mento do Grupo Proeng S.A. com a qualidade em seus
processos e a preocupação com a sa sfação dos clientes. Porém, temos mais um desaﬁo pela
frente. Iniciaremos, no próximo ano, a migração para a nova ISO 9001 versão 2015, que exigirá
envolvimento de todas as áreas e uma reestruturação do SGQ, trazendo melhorias aos produtos
e cada vez mais a sa sfação dos clientes.
O Grupo Proeng S.A. ﬁca feliz pela aprovação e agradece todos os colaboradores pelo empenho e
comprome mento com a Qualidade em seus processos, em especial, as equipes da Obra,
Qualidade, Segurança e Meio Ambiente.
Empresa Certificada

SiAC/PBQP-H Nível A

www.

SAS Certificadora
.com.br

Organismo acreditado pela
CGCRE - OCO 001

Nível A

Envie sua sugestão de melhoria da Qualidade para o e-mail
contato@grupoproeng.com.br ou por meio do site www.grupoproeng.com.br
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Parceiros

2

Vidraçaria
Cobilândia
Fechamento de varandas,
box de alumínio e esquadrias em geral

(27) 99733-0509
vidracariacobilandia@hotmail.com
Av. João Francisco Gonçalves, Nº 325
Cobilândia - Vila Velha/ES

Os produtos Salvador Pré-moldados atendem
todas normas e exigências técnicas para melhor
atender as necessidades de seus clientes.
www.salvadorpremoldados.com.br
(27) 3298-8000
Av. Paulo Miguel Bohomoletz, nº 1000 - Civit I - Serra/ES
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Fique por dentro

Acompanhe seu empreendimento!
Obra totalmente concluída e com todos os habite-se adquiridos; Entrega da obra
programada para o mês de novembro/16.
A segunda demão de pintura está em ritmo acelerado no 10º po; Iniciadas as vistorias
dos clientes dos apartamentos; Limpeza ﬁnal das unidades segue em ritmo acelerado no
6º po; As obras da portaria e da área de lazer encontram-se totalmente concluídas; A
vistoria dos elevadores, por parte da prefeitura, já foi concluída, assim como, a vistoria
para obtenção do habite-se sanitário, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura está previsto
para o ﬁnal de outubro.
A limpeza ﬁnal será concluída na primeira quinzena do mês de novembro; Estamos
em fase ﬁnal das vistorias das unidades com cada cliente; Os quatro elevadores já
foram entregues pela montadora e estão em pleno funcionamento; As vistorias da
Prefeitura e do Corpo de Bombeiros para obtenção do habite-se já foram realizadas.

CARIACICA - ES

Faltam apenas três lajes para conclusão da estrutura, que será ﬁnalizada em dezembro; A
alvenaria externa encontra-se no 14º pavimento po; As instalações das tubulações e das
caixinhas de energia seguem em ritmo acelerado no 11º pavimento, assim como, as
instalações das prumadas e fechamento de esgoto; No 12º pavimento segue, a todo vapor, as
paredes internas em gesso acartonado (Dry Wall); Em novembro será concluída toda a cor na
do subsolo e já foi adquirido todo o alumínio da obra.
As bancadas de granito e as divisórias de box dos banheiros já estão sendo instalados; A
instalação dos Dol’s segue no 8º po e a enﬁação já foi iniciada; Os ramais de água quente e fria
encontram-se 100% concluídos, assim como, as paredes internas em gesso acartonado;
Finalizada, também, toda a impermeabilização do reservatório superior; O forro de gesso dos
banheiros serão iniciados em novembro e já foram adquiridas todas as cerâmicas da torre; O
alumínio da pele de vidro da fachada já está sendo pré-montado na obra.
A estrutura de concreto segue em ritmo acelerado, faltando apenas 2 lajes para
conclusão; A alvenaria externa segue no 9º po, assim como, as vigas metálicas dos
elevadores panorâmicos; A cisterna encontra-se 80% concluída e o reboco interno
segue no pilo s.
Concretada a laje do 3º po e a estrutura segue acelerada com a concretagem de uma
laje a cada 15 dias; A alvenaria externa encontra-se no pilo s e a interna e da escada está
no pavimento térreo; No subsolo estão sendo executados os serviços de limpeza dos
pirulitos de contenção para dar início ao acabamento das paredes.

Obras iniciadas, a todo vapor, com a execução das contenções e escavação parcial do
subsolo; Na primeira semana de novembro serão iniciadas as fundações em estaca
hélice con nua.
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